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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2011

Zastupitelstvo schválilo:

1. program dnešního zasedání v etn dopl ujících bod
2. zápis a usnesení ze dne 15. 11. 2011
3. finan ní limit maximáln do výše 400 tis. K bez DPH jako technické ešení úprav dle
skute nosti nad rámec schválené smlouvy a dodatk – akce „Obecní ú ad Maletín – stavební
úpravy“
4. kompetence starosty ke schválení rozpo tového opat ení – zapojení ú elov p id lených
finan ních prost edk – rozpo tového limitu z kapitoly Všeobecná pokladní správa na akci
„Obecní ú ad Maletín – stavební úpravy“ a dále schválilo kompetence na provedení zm ny
rozpo tu v souvislosti s malováním prostor obecního ú adu
5. rozpo tové opat ení . 6/2011
6. uplatn ní rozpo tového provizoria – hospoda ení obce Maletín na po átku roku 2012
7. odpisový plán obce na rok 2011 a 2012
8. prodloužení nájemních smluv v byt . 1 Maletín . 226 o 1 rok, v byt . 1 Maletín . 94
o 6 m síc
9. pronájem p. . 832, 148, 779, 53/2, 826, 825/1, 232/4, 379/3, 797/2 a 232/5 k.ú. Javo í u
Maletína. Tyto parcely budou za azeny do p ílohy . 2 ke smlouv . 253/2007 4005/2010
4006/2010, která nahrazuje p ílohu . 1 a zárove pov uje starostu podpisem smlouvy
10. zám r prodeje pozemku parcela . 60/6 k. ú. Javo í za cenu 35 K za 1 m2
11. ov ovatelku dnešního zápisu p. Nagyvathyovou
12. zam ení pozemku p. . 2214 k. ú. Starý Maletín
Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. prezentaci nabídky umíst ní v trných elektráren v katastru obce Maletín
2. uvoln ní bytu . 2 Maletín . 226 dosavadními nájemci od data 1. 1. 2012
3. uzav ení obecního ú adu pro ve ejnost b hem vánoc tj. od 27. 12. do 30. 12. 2011
4. zápis ze sch zky zastupitel a p. Rygala dne 19. 11. 2011
Zastupitelstvo uložilo:
1. provedení rozpo tového opat ení dle zápisu v rámci ur ených kompetencí
2. bližší rozpracování rozpo tového provizoria ve spolupráci s ú etní a správcem rozpo tu

Termín dalšího zasedání bude uve ejn n na
internetových stránkách Obce Maletín a na ú ední desce.
V dob mezi svátky bude obecní ú ad pro ve ejnost
uzav en.

Prodej váno ních stromk

Obecní ú ad oznamuje, že prodej váno ních stromk letos prob hne v sobotu
17. prosince 2011 v dob od 9:00 do 12:00 hod. v seníku (na za átku obce ).

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY OBECNÍHO Ú ADU MALETÍN
Vážení ob ané,
jist jste si všimli, že již zapo aly stavební úpravy budovy obecního ú adu.
Stavební úpravy se budou provád t za plného provozu.
Z d vodu vaší bezpe nosti vás žádáme, abyste své záležitosti pokud to bude jen
trochu možné, vy izovali v ú ední dny, tj. pond lí a st eda.
Tímto chceme snížit riziko úrazu i jiné nehody na nejnižší možnou míru.
D kujeme za pochopení a vst ícnost
Ji í Flášar, starosta obce

Provoz knihovny a internetu
Pond lí a st eda:

16.00 – 18.00 hodin

Mezi svátky bude knihovna uzav ena.

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MIKULÁŠE V MALETÍN
ZŠ a MŠ Maletín zve všechny ob any na Adventní

koncert.

Koncert se uskute ní 17.prosince 2011 v 15 hodin v místním kostele.
P ij te si v p edváno ním ase poslechnout koledy v podání d tí základní a mate ské školy.
Na Vaši ú ast se t ší d ti i pracovníci ZŠ a MŠ Maletín
Dále zazní váno ní skladby, které doprovodí housle, trubka a varhany.

Nabídka ob d
ZŠ a MŠ Maletín nabízí v rámci provozování školní kuchyn ob dy pro širokou ve ejnost.
Oproti minulým let m se snažíme zkvalitnit stravu, navýšili jsme normy pro p ípravu ob d a
celkov jsme jídelní ek obohatili. Cena jednoho ob du je 52 K , d chodci obce mohou
po ítat s finan ním p ísp vkem od Obecního ú adu 22 K na jeden ob d. Stravu si m žete
objednat u vedoucí školní jídelny paní Navrátilové osobn p ímo v kancelá i školní jídelny
v mate ské škole nebo telefonicky na ísle 583 448 112 každý den v dob od 10 hodin
do 12.30.
T šíme se na nové strávníky.
Mgr.Helena Pavelková, editelka ZŠ a MŠ Maletín

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 19. prosince 2011, 2., 16. a 30. ledna 2012
Maletínský zpravodaj vydává Obecní ú ad Maletín, redak ní uzáv rka je do konce p edchozího m síce.
P ísp vky do zpravodaje je možno p edat len m redak ní rady nebo na OÚ, za jejich obsah ru í p isp vatel.
Redak ní rada: Pekárková Ivana, Mgr. Jan íha.

Internetová adresa: http://www.maletin.cz

První rok za námi
Je za námi první rok nového zastupitelstva, o kterém si myslíme, že nebyl v bec špatný.
Posu te sami:
• neuvoln ný starosta – obec je nov vedena novým modelem neuvoln ného
starosty a na základ našich zkušeností se tento model jeví jako správný a funk ní.
To mimo jiné dokládají i dosažené úsp chy v dota ní politice obce. Model
neuvoln ného starosty nám z našich spole ných pen z ušet il nemalou ástku,
kterou zastupitelé použili k spolufinancování d tského h išt .
• drobné památky místního významu – obec nechala zpracovat projektové zám ry
na rekonstrukci drobných památek místního významu (k ížky, boží muka).
V tomto roce se nám poda ilo zajistit finance u dota ního titulu na první z nich –
k íž v sad . Opravy dalších drobných památek budou realizovány v následujících
letech.
• d tské h išt – tento zám r obec dlouhodob prosazovala, avšak neda ilo se zajistit
finan ní prost edky. V tomto roce jsme proto kladli velký d raz na p ípravu
projektu, kdy paradoxn jsme usp li u dvou r zných poskytovatel dotace a mohli
jsme si vybrat titul, který svými podmínkami lépe obci vyhovoval.
• obecní ú ad – o zajišt ní finan ních prost edk na tento investi ní zám r obec
dlouhodob usilovala. V tomto roce jsme zm nili taktiku, rozd lili jsme celý
zám r do více etap. Díky tomu se pro toto období poda ilo zajistit finan ní
prost edky pro první etapu, která zahrnuje asi 65 % celkového zám ru. V této
etap budou provedeny tyto práce a opat ení:
- opat ení proti pronikání zemní vlhkosti a tlakové vody pro ást kulturního sálu
a pekla.
- zateplení celého objektu (fasáda, podhledy a vým na oken)
- vnit ní rekonstrukce pro kulturní sál, kuchy ky a pekla (vým na vzdutých
podlah, nové vybavení v kuchyni, podhledy, elektroinstalace, nové výdejní
místo v pekle p i po ádání kulturních akcí, vnit ní dve e)
- terénní úpravy venkovní plochy – ást op rných zdí a nové parkovišt
- zm na normaliza ního vzhledu – zm na vzhledu fasády (barevnost, klempí ské
prvky a velikost okenních otvor )
Pro druhou etapu, která bude následovat, budou provedeny ješt tyto práce:
• rekonstrukce hygienického zázemí (WC, umyvadla, obklady a dlažby) pro restauraci,
sál a obecní ú ad
• elektroinstalace pro obecní ú ad
• rozvody vody, kanalizace a topení
• dodlážd ní zbývajících ploch kolem obecního ú adu
Na kolik vlastn p ijde obecní kasu rekonstrukce obecního ú adu? Ve výsledku nás to bude
všechny stát 0 K . Jak je to možné? D vodem je zajišt ní výše státní dotace na zp sobilé
výdaje, která iní 90 %. Zbývající ást, která je hrazena z obecní pokladny, se obci vrátí
b hem n kolika p íštích let zp t a to díky úsporám za vytáp ní. V kone ném d sledku díky
významným úsporám za topení, bude moci jednou obec výrazn ji podpo it naše ob anská
sdružení ( a to n kolikanásobn ), tímto se peníze vrátí nám všem ve form v tšího kulturního
a sportovního vyžití.

Zastupitelé v tomto roce však ješt stihli p ipravit další dva velké projekty, které jsou již
zaregistrovány a posuzovány u evropských fond . Jedná se o rekonstrukci silnice od kostela
sm r na Svojanov. Tato cesta bude využívána cyklisty a brusla i (povrch bude hladký asfalt),
budou vybudována i odpo inková místa a upravena zele kolem cesty.
Druhým velkým projektem je rekonstrukce budovy základní školy. Tento zám r je zam en
na opat ení proti vlhkosti ve sklepech, zateplení objektu a kompletní rekonstrukci st echy.
Doprovodným kritériem bude vybudování travnatého h išt na pozemcích za fotbalovým
h išt m, které obec letos vykoupila.
Další dota ní projekt bude p ipravován na po átku roku 2012 a to na rekonstrukci zbývajících
asfaltových cest v obci (ke školce, k „finským domk m“ a ke Královým).
Na záv r mi dovolte, abych vám pop ál p íjemné prožití váno ních svátk , š astný nový rok a
p edevším p eji naší obci, aby n který z p ipravovaných projekt p íští rok vyšel a tím jsme
mohli naši obec op t posunout kup edu.
Ing. Petr Posp ch
místostarosta obce

Vážení spoluob ané,
nadešel as váno ní, as lásky, porozum ní a odpoušt ní. Lidé mají v tento as k sob blíž
a vítají ta krátké zastavení s oslavou zrodu života a návratu slunce.
Touto cestou Vám všem p eji, aby je mohli strávit v kruhu svých rodin a p átel, v klidné
atmosfé e plné lásky a porozum ní.
Jménem svým a i jménem všech zastupitel p eji Vám všem pevné zdraví, klid a mír
v rodinném soužití, trošku št stí a plnou náru lásky.

Ji í Flášar, starosta obce Maletín

